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 المعلومات الشخصية
 القطان   احمد بشير حسن االسم  •
 8/1965/ 21 المواليد •
 ، العراق موصل الوالدة مكان  •
 ذكر الجنس •
 عراقية الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 2 عدد األطفال  •
 07708248778 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مساعد  استاذ اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 اللغة االنكليزيةعلم  التخصص العام  •
 علم الداللة  التخصص الدقيق •
 ahmadalqataan@yahoo.com البريد األلكتروني  •
 - بوابة البحث العلمي  •
 - الباحث العلمي  •
• ORCID - 
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 التحصيل الدراسي
 المانحة الجهة   التخصص السنة الشهادة

 ، العراق كلية االداب، جامعة الموصل اللغة االنكليزيةعلم  1993 ماجستير •
 كلية االداب، جامعة الموصل، العراق  اللغة االنكليزية  1987 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
  28/6/1993 مدرس مساعد في اللقب العلمي  •
 2001/ 10/4مدرس في  اللقب العلمي  •
 24/9/2008استاذ مساعد في  اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 ، جامعة الموصلاللغة اإلنكليزية، كلية التربية قسم 2003 - 1993 عضو لجنة امتحانية  •
تحكيم  ة عضو لجن •

في مسابقة الفنون  
 االبداعية 

 التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل قسم اللغة اإلنكليزية، كلية  مستمرا - 2013

عضو اللجنة   •
التحضيرية لمؤتمر  

 اللغات االول 
 قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل  2001

 

 األنشطة التدريسية 
 اإلنسانية، جامعة الموصلمحادثة، المرحلة االولى، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم   •
 انشاء واستيعاب، المرحلة االولى، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل  •
 انشاء واستيعاب، المرحلة الثانية، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل  •
 غة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصلعلم اللغة، المرحلة الثالثة، قسم الل •
 علم الداللة، المرحلة الرابعة، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل •
 ترجمة، المرحلة الرابعة، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل •
 ، طلبة الدراسات العليا، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل علم الداللة •
 االشراف على بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة  •

 



 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 2 الماجستير •
 اليوجد  الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
• Connotation in English and Arabic: A Contrasting Study in 2013. 
• The Sense Relation of Incompatibility in Arabic in 2008. 
• The Notion of Collocation in English with Reference to Arabic in 2007. 
• “…able” Suffix in English: A Lexicographic Study in 2004. 
• The English Suffix of “… ation”: A Study of its Spelling Variants in 2001. 
• The Semantic Field of Laughing in English: Componential Analysis in 2000. 
• Hyponymy in English Consanguineal Kinship Terms in 1997. 

 
 
 

 ب المؤلفة الكت
 اليوجد  •

 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 
 اليوجد  •

 النشاطات العلمية األخرى 
 الدورات التطويرية  •
 2018دورة سالمة اللغة العربية،   •
 الدورات التأهيلية  •
•  

 

 عضوية الجمعيات
 اليوجد  •

 كتب الشكر 
 ( 2من السيد رئيس الجامعة )شهادة تقديرية  •



 (. 7السيد عميد كلية التربية للعلوم االنسانية )كتب شكر وتقدير من   •
 


